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  ف، ھ�ر��د
  


  �را�ت ا����
  ارزش ����دی ا���ن

  

ر�ت 
زاری ا����� ����� �وق ��ر ،�� ر�ت 
زاری ا���ن ��  
  

�ر�د: ،�و�
 �� در د�ت دا�تۀ د�� د�����طق  

، در « ��د�د���ن ���� 
، ا$ر ��زام ... ��#�م...اتا�ن د�ده را �
�ن �� ا)��س ....» &واھرت را ���ور�م �� ���دت �دھد ،...... ��درت �� ا$ر ا%رار �� �ردی �م �� �دی در راه

�ر �ن ز��
 ، )س %رار �
 داد�رد�د .ردۀ ذ&��
 از را در ,+ب م ��#ردم، )�
 �� &�طر آورد�ش ا���ن �ود�
، ا�ن ھ� ا�ن ��ره ���د، ، ��زی از �ن $ر/�� �
 �ود، ارز�
 در �ن ���� �
 �ود، �ن �
 ارزش �
 �وم

ارزش را از اول  ا�ن �ر�ن �2+�ن ��#��د �� �نوا��ود �
 �����د، ���ت �ن آ%���ن �� &ود را ��01  )��ت و 
در �ن �ن �م ام، ��
 دارم،  �� �ن �
 %�و�4د�د �� �� ارز�ش را �� دا��م، ارزش ا���ن �ودن را �دا��م، �دا��م،

از �رادر �ودن &واھرم،  ،م �ود�م از /رز�د �ودن ��درماز آد &�طرات ا���ن �ود�م را ��#���د، از )س ھ�ی .��م،
  �#��5 در�ت ��#رد�د، آ��ن در �ن ا���ن �ود�م را )ذف ��#رد�د،  از آ�1 ھ�ی روا�
  �رای �ن،


 دا���م، ��5�# ,�2
 ا�ت �� ا�����ت را در ا���ن �� و%�
 در ز�ر ���وس ز�دۀ �#��5 %رار �� $ر/�� �ودم�� ،
 ، و1
 ھر$ز در و5دان %ر���
...در و5دان �#��5 $ر و �7د در روان و �8#ر �78ول �#���5�طل ��#�د؛ اول 


 �ودم، �#��5 ھم ���� 
�دم و1
 درد اھ��ت ھ� و ھ�0 )ر�ت ھ� ����ر �وز�ده �ر از ,ذاب �#�95 �ن ز�دا�
 /ز�#
 �ود.

�را  ی ��ن���ر 5�ده �� �:�ه ھ��ن �0 د&�رم، و%�
 از ��زار �+��ل ���راھ
 �وره ��ز �
 $ذرم، آن .�رھ�ی 
"�";  ��
 $و��د �� :" ��2ش �و � 
�:ر  �
 ���م �� �ن �2ط )س �� �رده �ودم، اس..." "��
"����ز�د و و%�

  /+ط �0 "�;" ھ��م...؟ �ن ارزش ا���ن �ودن را �� دارم...؟
�� در �و�ر 1#�س اش ����� و ��4ی �?���#وف �د�ت، �0 �رک ھ��م، و%�
 آن %ره 2%
 .وش .��ده رو �ن  

، ��ز ��ر �و �� ا$� �
 ��ر5وره د... ات &�1
 ��#�م..." �ن /#ر ا���ن �ودن را ...�ن �7ره �
 ز�د ��: " او .در 
  ، �Aور ��#�م در وطن �ن )+�رت، &2Aت ط�7
 ا���ن ھ�ی ھ��و �ن ا�ت...!!؟؟ در &ود $م ��#�م

ران �ود�
 ام &�طره ھ�ی ,��5
 دارم، از �#�ب �� �
 ���د 4 ا%ل آد��ت را �ن .�ر ��1&ورده ای ھ��م �� از دو
او را در �ر /��ل(  ا%��ل �م ا%��ل از �#�ب $ر�&�� �ود و �ر �27مروزی در ھ��ن �#�ب، در آ�5� �
 آ�و&��م؛ 

#��د) آورده و %�ل ھ��ن 5� �� ���م ��$ردان �#�ب را D�5 �رده و �رای آ��ن د��ور، )#م و �� &�ری را ا�?غ ��
�7د او را %ف(  از ا5رای 5زا رو�� ھ�� �رده ��:8ت �� ھر��
 �#�ب $ر�زی ���، �� روز ا�ن آدم �
 ا/�� و

.�ی  �ف) .��
 �ردا���د، ��7
 .� ھ�ی او را �� ر����ن ���� و دو�8ر در دو طرف ا%��ل �
 ا%��ل ا���ده و ر����ن و
ھ� �� طرف آ���ن ���د و �7د �ر �27م �� ِ&��9 ��دا�
 �� �ف .� ھ�ی ا%��ل  ھ�ی او را طور ��2د $ر/��د �� �ف .�

%�A را ��  آ�+در �وب زد �� .� ھ�ی او &ون و &ون آ1ود �د، �ن ���ن �ر��ده �ودم �� د�:ر �#�ب �دم �
 آ�د و
ھ��ن ا%��ل را :�ر. در �ر��م ����#ل ��ر را ��د � ،.درم $�8م او �را $8ت �� د�:ر �#�ب �رو و �� �ن در دو��ن

��د ���م �� �طور د�:را را "آدم" ���زه، �ره &و "آدم"  هر &�رش ���� �� ای �ر �27م"روزی د�دم �� �ن $8ت �� 
  "��&�� ��وا��ت...

�ودک  �و��8#ر ��7�دش $ر/�� ��، د&�رش، ��� ا�ن 5�ت �ود �� �ردم �ر ز��ن �ن از ر%�A ھ� ��دآوری ا�ن 
�رخ در �:و��  شروه �� .��د ش ،�#�ب رو 
اھ��ت �ده ا�د ،  ا���ن �#ن ا���داد، ,+ب ���د$
 و ��H /رھ�:

 ��Iی ر��رده و ھ���  ���ده ا�د. ھ�ی  ,ذاب  
ذ�ر �دۀ ��A�, 0� 4ر ���رک و5ود دارد �� در 5ر��ن �7ذ�ب و �)+�ر �ورد )��2 %رار داده �
 %�A ھ�ی در 

ا�����ت را از %ر���
 /27ش /�,ل /7ل �� �Aور ا��#� در  ��رود و�7
 �ر درھم �#��ن و &ورد �ردن آن و �ود، 
وی �:�رد و �� ��طل ��د، �� ار�#�ب آن ا,��ل ���درت �
 ورزد، در ا,��ل /وق ھدف �+ض و �ر�و�
 "�را�ت 

���ت. "
  ��ری" �78ول /7ل �د�ظر ا�ت. ا�ن "�را�ت ا����
د��� �)�وب �ود �� ���ر �را�ت ا����
 اش )ر�ت  �ردم �ر�ف و ���د�دۀ وطن �ن ���د در ز�رۀ آن �ردم 

، ا�ن �
 )ر��
 �� �را�ت ا���ن �ر ز��ن �ن از %رون ا�ت �� ا,��ل ���ده ا�ت، )�4 �� $ذا��� �ده ا�ت
/رAت د�ت داده ا�ت ���د �را�ت ا����
 را �� �ردم �� ������د �� آ��ن �دا��د �� آ��ن �Lل ���ر آدم ھ�ی ���رۀ �� 

  )�Lت %��ل ا)�را�
 دار�د و 5وھر و ذات ا����
 در آ��ن در �25
 و در&�ش ا�ت.  ،�ر�ف ا�د
�را�ت ا����
 آن ارز�
 ا�ت �� ھر ا���ن )�Mز آن �
 ���د، �رای دا��ن �را�ت /+ط ��/��ت ا���ن �ود، ا���ن 

�رف و ذات &ود  �ر�ف ا�ت، ار��5د ا�ت، %��ل �#ر�م ا�ت، ا)�رام �� �را�ت ا���ن �� �8�وم ر,��ت )��Lت،
  ا���ن �
 ���د. ا 
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��#��د ا��د4ل ��ن ا�ن ا�ت �� ا���ن ����ر %���2ت ا����د )+و%دا��ن �� /2�98 و5ود �را�ت ا����
 �� &ود ا���ن 
�7ر�ف و �و�Aف ��#�د، ا���ن  ا�5�د و ھ�، ا��7داد، �وا���
 ھ� و �.���� �� دارد، ھر �وا���
 ا���ن )+
 را �را�ش

ا���ن �و5ود �ر�ر از ���ر ����ران �و5ود دارای �7+ل، اراده، ا)��س و �وا���
 �و�1د �وده و ��دن ��ز ا�ت، 
 
دا��ن ا�ن ھ�� &A��ل ا���ن را �و5ود دارای �را�ت �طرح �رده و ا�ن �را�ت �� 1ذا ، $�رد�و5ودات %رار �

,�و�
 را /راھم �
 ��زد. ا�ن �را�ت در ھ�P �0 از %�1ب ھ�ی �ژادی، د��
،  او )ق آزادی ,�ل در )دود ارادۀ

�7
 ���م ا���ن ھ� Aرف �ظر از �ژاد، د�ن،  ،��
 ���دو... ����ت  ، �5���
ز���
، ��ط+وی، ط�+��
، /رھ�:�


 �وددزد و رھزن و �5��ت ��ر ھم دارای �را�ت ���&��  ،�دز��ن، ��ط+�، �5��ت و... دارای �را�ت ا�،  
�7�
Aرف �ظر از ھ�9 ا�ن ھ� ا���ن %��ل �#ر�م ا�ت و �را�ت ا����
 در ھ�� �0 ��ن و �را�ر %��ل ا)�رام و ر,��ت 

اAل ���وی ا���ن ھ� را ��وط �� ھ�P �0  و ا���ن �)وران ���97 �را�ت ا����
 را &ود ا���ن ��دا��د .�
 ���د
 
�� 
 م آدم ھ� را �دون %�د و .�ش �رط
 دارای �را�ت دا���� و �را�ر و��� و.ذ�ر�د از �8�وت ھ� و ��و,�ت آد�

   ����وی ا1)+وق ��دا��د. 
98�2/ �� 
�)وری �:�ه ��#��د �
 $و��د �� R ج ا���ن را �� �را�ت آ/ر�ده و &ود  د�ن آ���
 �� �� �را�ت ا����

��ھد و وا�ط9  ا���ن را و /ر�وده �� �� ا���ن را ,A�رۀ ھ��
 آ/ر�د�م، و )+�+ت و5ود، �ر�م ذات ا1�
 در %ران
2
 /را�ر از ا�ن �� /ر��:�ن ��:و�د&�8�2 و   ،&ود�& 

 ��د، )�� 
�ن �و5ودی �
 آ/ر��م ��  ؛در ز��ن �7ر/

&ود �
  روحاز ا���ن را  ��� ���د �� او �5ده ���د، ��7
 &داو�د از روح &ود را در آن �
 د���م و)�A ای 
ارا�M  �ر�ف از �را�ت ا����
 �� ا����د %ران و 5ذا�
  �)وران ا��د4ل $�راد�ن آ/ر��د. �� ا�ن Aورت ا�ت �� 

ھ��ن ا��د4ل  �%�ھره &ود را � ��1991 ھ��ن 5�ت �وده �� ا,?��9 )+وق ��ر ا�?�
 A�دره  ود ��
 دھ
  .���7ر�
 ��زد

  ����د : ��&�ص �ده ا�ت .ر��9 ��د اAل د�:ر )+وق ��ر  و ارزش �را�ت ا����
 ���د
%طD ز�د$
 ا�ت �2#� �5�وز �� �را�ت ھم ��رده �
  )ق )��ت �7رض �� )ق )��ت �� Aرف �2ب و -اول 
  �ود.

�� ھ��ن 5�ت ا�ت ��  ؛آزار، ر/��ر ھ�ی ��ر ا����
 و �وھن �� اھ��ت آ��ز اAل ��D �#��5، اذ�ت و - دوم  
  ?ف �را�ت ا����
 ���&�� �ده ا�ت. &�� دور از �Tن ا���ن  م، �)+�ر، ار��ل ا81�ظ ������ب و�وھ�ن، د���


 و �رد$
 ���دن &?ف �را�ت ا����
 و �Tن ا���ن �7ر/
 �رده ا�د.  - �وم�?�  �رد$
 و ��
 را �� 
���)ث 5دی و ,��+
 در ��رۀ آن  ،اAط?ح .���ده ای در ,2وم ا��5�,
 ا�ت �� در /2��8، د�ن و )+وق "�را�ت"

ده ��#ر�م ��ودن ا�ت؛ �و�5، د%ت و ر,��ت �ردن را ا/«ر ,2وم ا��5�,
 �را�ت ,��رت از�� ,�ل آ�ده ا�ت، د

 $ردد...A&� �� زی و��  »��#�د، طوری �� ��,ث )Vور و �ر5��� �دن 

  �رف و ���ل آ�ده ا�ت. .�ک �ودن،�زر$
، ار��5دی، 8A�ت ��0 $ر�� در ��7
 W1وی �را�ت �� �8�وم 
 
2
 ا�ت، �� ����
 �ر آن ��A&� 0ت « ���ن �7ر�ف ��#�د:را ا���ول ���ت �را�ت ا����Aا 
�را�ت ا����

  »ا����
 ھ��:�ھ
 ����د �� )�ث �0 �
 و �� و���2 ���&�� �ود �:ر �� )�ث 5وھر ذا�
 ا���ن �ود�ش...

 �وا�د /�%د �را�ت ���د و ��ز ��#ن �را�ت ا����
 �رای ���م ا���ن ھ� �0 ��ن و �را�ر %�ول �ده و �� 
ا����

   ���ت آد�
 )�Mز �را�ت ����ر و �� ���ر دا���� �ود.
، و5ود �را�ت ا����
، �را�ت ا����
 ارز�
 ا�ت �� ���� "ا���ن �ودن" وا5د آن ا�ت« از �ظر .ول ر�#ور:

ا)�رام �
 ����د، و )ر�ت ار��5دی، ا���ن ھ� �دون ھ�P �رط و %�دی )�Mز )ق » )Vور ا���ن را �
 ر���د...
�ن، �5��ت، A)ت 5����
 و روا�
، ��,ث ���Wر و ����ت �را�ت  �8�وت ھ�ی د��
 و �ذھ�
، �8�وت ھ�ی ����د


 $ردد.�� 
  ا����
ط�
 �طرح �ده ا�ت �+ش �را�ت ا����
 در )وزۀ ا&?ق ز���
  وم )+و%
 و�ورد د�:ری �� ا�روز در ,2

bioéthique» «ل�L� د �� طور��� 

 �� 4,?ج ا�ت آ�� �Vزی" ( �ر����"او� �دت  و "�رگ ��ر�ن" �� ��

 �� ��  و درد ��#�د و &ود �
 &واھد �� ز�د$
 ُ.ر دردش &���� داده �ود Vطوری و��92 ا�زار�� �ر� 
ز�ده ط�

ھ��ن ز�ده �ودن ��و1وژ�#
 &ود را  ،ا�ت �� را�ط9 ,+2
 و ا)���
 �� د��� و ز�د$
 �دارد و �دون و���ل ����رده
)+و%
 �W��ر �را�ت ��ری ه �:�) از در �ظر &واھد �ود از د�ت ��دھد، آ�� �رگ ��ر�ن �� �� و��92 طب �را�ش

0 ,2م �� ��ل &ود ��ن د&�ر و �� .�ر �و�1د!! .�� �و1د �����د �� ا���ن ھ� �� �� و �� "���� ��زی ا���ن" ���ت...؟؟
 ���V% ا�ن 
از �:�ه �+در �
 �وا�د، ارزش �را�ت ا����
 را �+ض ��د...؟ ����2
 ا�د �� در ���ره ھ�ی )+و%

 
  .�طرح ��:رد�د)را�ت از �را�ت ا����
2
 و��D ا�ت�& 
در �+د�9 ���ور ��ز��ن �2ل  �وده ��، �� ھ��ن ��ب د�ده �
 �ود �� $��رۀ �را�ت ا����

�� ا���ن �� )+وق ا���
 ا���ن، �را�ت او و ارزش �&�Aت «م) درج �ده ا�ت �� :  1945ا.ر�ل  ��12)د(
...
  ���Tد ورز�ده �
 �ود. » ا����

��Lت" 
 و )�ا,?��9 5���
 )+وق ��ر ھم در �+د�9 &ود و ھم در ��دۀ اول از �را�ت ا����
 �� ��L�( " 9�2ت ذا 
���2 ا,V�ی &��وادۀ ��ری و )+وق �#��ن و ا��+�ل  )��Lت ذا�
از آ�5� �� ������
 « �� ا�ن �رح ��م �رده ا�ت:

  »��.ذ�ر آ��ن ا��س آزادی، ,دا1ت و Z2A را در 5��ن ��#�ل ��دھد.
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�� ھم  و )+وق )��Lت ���م ا/راد ��ر آزاد �� د��� �
 آ��د و از 1)�ظ« و در ��دۀ اول ھ��ن ا,?��� �
 &وا��م ��:
  �و�5 دا��� ا�ت.  ا���
ارزش  �� ا�ن  »�را�ر ا�د...


در �+د�9 &ود ��زھم �� �را�ت ��ری �� اAط?ح ")��Lت  �� ھ��ن Aورت ��L�ق ��ن ا22�1
 )+وق �د�
 و ����
 �� "
�&ص ا���ن  )��Lت ذا�
�� )+وق �ذ�ور ���
 از  اذ,�ن �� ا�ن ��«...�رح ���Tد �
 ����د: ا�ن ذا�

  ارزش �را�ت ا����
 را در �)ور ����
 )+وق ا����
 %رارداده ا�ت. »ا�ت...
�� 
 "�را�ت ا����
 را �� W1ت ")��Lت ذا�
 ،�� ,�ن �2�5 ز��L�ق ��ن ا22�1
 )+وق ا%�A�دی ، ا��5�,
 و /رھ�:

   ا�ت.���7ن ��وده اAل �ر�زی ���م )+وق ��ری  ،�&ص ا���ن
درج �رده ا�ت $و�� ��وده �� �ررات )ق �را�ت ا����
 را �� Aورت &�2
 �ر5��� %��ون ا���
 ا/W�����ن 

��د$�ن %��ون ا���
 �� ا�ن )+�+ت �H2 آ$�ھ
 دا��� ا�د �� در ا�ن %طW5 97را/���
 �� ا���ن ھ��ش ���ر )ر�ت �
)8ظ �را�ت و )+وق ا����
 در 5��97 :«$ذا��� �ده ا�ت، .س در �+د�9 %��ون ا���
 �Aر�Z �رده ا�د �� 

  »ا/W�����ن از اھداف �دو�ن ا�ن %��ون ا���
 دا���� �ده ا�ت.
%��ون ا���
 ��7ر ا�ت �� دو1ت �ر)���ت از آزادی و �را�ت ا���ن �#2ف �
 ���د و در ��ده  24ھ����ن ��دۀ 

  ا�ت.ا,?م ��وده ع ��و� را 5زا ھ�ی �&�1ف �را�ت ��ری ،&ود 29
��D �ده ا�ت )�
 آ���
 �� �ر�#ب ا���ن �� �� ,�ل �7رض �� �را�ت ا����
 اط?ق �
 �ود ��  ھ�0 )ر�ت

 
5رم �
 �و�د �� ���� �5�زات ���%ض �را�ت ��ری �ر آ��� ���وع ا�ت �2#� ھ�0 )ر�ت آ��� در 5ر��ن ر��د$
 
  ���وع ا,?م $رد�ده ا�ت. و در ز�دان 5زا�

ا����
 روح ا���ن را ز5ر �
 دھد، 5��:�ه وا4ی ا���ن را ��+رض �5�وز، �7رض و ھ�0 )ر�ت �� �را�ت 
��#�د، ا���ن را �� �طZ �0 و���2 و �; �+وط �
 دھد، روا�ط ا����
 و ا��5�,
 را /�%د ارزش ھ�ی ��7وی و 


 ��زد، � 
را �5�ز �2+
 ��#�د، �
 �رو�
 و ز��
 �زر,9 /��د و ز��
 ھ� را �و��7 داده و )Vور ا&?%

 ا�دازد. روا�ط ا��5�,
 �� در آن �را�ت ا����
 ��د�ده $ر/�� �ود،  �&�Aت و و%�ر ا�����ت را �� �&�طره�

ا��5�,
 �� در آن �را�ت ا����
 ��طل �ود آن ا��5�,
 ��)ط �
 $ردد،  روا�ط /�%د ,�Aر ا����
 &واھد �ود، 
& 
97 �
 ��ور �� �را�ت ا����
 �� �+وط ���ل ا�����ت ������5 
واھد �د، آدم ھ��ش &و�ش را �
 ارزش و �

�+دار ا)��س &واھ�د �رد و ا�ن طرز �2+
 �دھش و &طر��ک را �� ���م ا,V�ی 5���7 �را�ت &واھ�د داد و ���ن 
 
و ا�ن �رای �0 5���7 �� �� �رای ���م �ظ�م ��ود �ظ�م ا����
 را ,�ری از �را��ش وا��ود &واھ�د طرز �2+

7
 $�ر 5��97 ��ری �&�طره آ��5/ ����ز &واھد �ود، د�د�م ا��5�,��
 را �� �� �را�ت ا����
 ,+�ده �#رد�د و �� 
  ا/��د�د...


 در ا�ن و �� آن $و�9 ��W/0 ا�5و &�و�ت ��ر ��و�
 ��2ط �ر ��ور �� و ��2ط �ر�ر&
 از 5���7 $0 ھ�ی �و
� �� ا��8�ده از و���ل ار���ط 7�5
، ��#� د��� ز���� و /رAت ھ�ی را ا�5�د �رده ا�ت �� ,ده ای از �� ا/W�ن ھ

در ا�راز ���� و �Wض �� )دی .�ش ��رو�م �� )�
 �� �را�ت ا����
 ھ�د�:ر ��7رض  ،ھ�ی ا��5�,
 و ر���� ھ�
و �#د�:ر را �� $و�� ھ�ی �&�2ف �ورد �)+�ر و اھ��ت %رار  �
 �و�م و �� ھ�0 )ر�ت &و�ش ���درت ��ورز�م


 ����Mم، ا�ن طرز ار���ط در ا�ن ���ر � ��دھ�م و� ���������ب )�
 ��ل ھ�ی �7دی و او4د &و�ش را ��ز آ
��7رض ��ز �&ص ا��5�,
 �وأم �� �+ض �را�ت ا����
 د�:ران، 5��:�ه و ارزش �را�ت ا����
  را در /رھ�\ 

���ن �ودن &ود ، ا����
 �� ��ور &ود را ���ت �� �را�ت ا����
 از د�ت �دھد، �� ا�وش &واھد ��&ت�W&�ل و �
�7
 .���ن ھ�0 )ر�ت �ردن �� د�:ران را ��ر���د، ��ز ��#وک &واھد $رد�د� ً�V7� "
، "�&�Aت ُ��


 �ود، �:ر �� �ر5��:
 ھ�، �:�8
 ھ� و ,2م و ���ل و��رت او 1ط�� زده �
 �ود و ا�ن ا%دام �� ���� 
��A&�
  %ر���
 ���Tن &واھد �د.ا����
 �V7�ً �� )ر�9 ھ�0 )ر�ت و �7رض و اھ��ت �� �را�ت 

 وطن �� از %رن ھ� �� ا�ن �و �V7�ً �)ل �+ض و �
 )ر��
 �را�ت ا����
 �ردم �� �وده ا�ت، �ردم �ر�ف و
�ر�ف ���ر �+�ط 5��ن ا�د، �را/ت، )��Lت ذا�
،  �ظ2وم ��، �� در ھر ز���� ای �را�ر و ھ����د �رد��ن ��0 و


 و �� )�
 �رای 1)ظ� ای /را�وش $ردد، �ردم �ودن ��ن ھر$ز و ھار��5د  و%�ر ا����
 وL#� 0� �� د��ر$ز �� �
�� �ظ�ر و���ول �را�ت ا����
 ھر�0 �� ھ��ت. روح ا�����ت را �� �را�ت ا����
 ا�ت در ���ن �ردم �را�ر 

  د��� و �ردم �ر�ف وطن �� ���د ��زه و �ر5��� �:� دا�ت.
    

����ن  
  

  
  
   
   

     
 


